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Veekeskkonnale ohtlik aine 

Veeseadus: 

ohtlik aine on element või ühend, mis mürgisuse, 
püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu põhjustab või 
võib põhjustada ohtu  inimese tervisele ning kahjustab 
või võib kahjustada teisi elusorganisme või 
ökosüsteeme 

 

Rõhk on veekogul kui  

ökosüsteemil 
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• Mõistet „ohtlik” kasutatakse tavaliselt kemikaaliga seotud 
“probleemidele” osutamiseks 
– Kemikaaliseadus: ohtlik on kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib 

kahjustada tervist, keskkonda või vara 

– Ohtlikkus võib olla tingitud aine füüsikalis-keemilistest omadustest 
või toksilisusest inimese tervisele ja keskkonnale (vee- või 
mullaorganismidele, mesilastele, floorale, faunale, võime tõttu 
lagundada osoonikihti või avaldada pikaajalist toimet keskkonnale 
jne) 

• Keskkonnale ohtlikud ained on peamiselt pikaajalise 
kahjuliku mõjuga - ohustavad kogu mikroorganismide, 
taimede või loomade populatsiooni (nõrgestades 
immuunsüsteemi, takistades paljunemist, pärssides 
fotosünteesi) 
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• Eriti ohtlikud on sellised ained, mis püsivad ja võivad 
bioakumuleeruda ning on ühtlasi toksilised (PBT või vPvB 
ained) 

– Neid aineid ei lagundata, nende kontsentratsioon 
keskkonnas aja jooksul suureneb, nad ladestuvad 
loomade rasvkoes ning võivad siseneda inimese 
toiduahelasse, kutsudes esile pöördumatuid muutusi 
ning kahjustades seejuures järglasi 

• Keskkonnale ega inimestele ei avalda pöördumatut mõju 
isegi kantserogeensed või mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained (KMR ained), kui nad ei ole 
püsivad ega bioakumuleeruvad ning lagunevad või 
lahjenevad enne nendeni jõudmist 
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 VEEKESKKONNALE OHTLIKUD AINED

• püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilisedained (PBT)

• väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)

• samaväärseid ohte põhjustavad ained (sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, ohtlikeks 

aineteks lagunevad ained, sünergilise või neurotoksilise toimega ained jms)

• KMR – kui need on püsivad ja bioakumuleeruvad

NEED AINED EI OLE OHUTUD ÜHESKI KONTSENTRATSIOONIS!

Püsivad ained

• säilivad keskkonnas 
pikka aega 

• nende 

kontsentratsioon 
keskkonnas aja jooksul 

suureneb 
• kanduvad heiteallikast 

väga kaugele 

Bioakumuleeruvad 

ained
• akumuleeruvad 

vetikates ja 

mikrofüütides
• akumuleeruvad 

veeloomade (näiteks 
kalade, karpide) 

rasvkudedesse ning 

saastavad seetõttu 
inimese toitu

• neid on leitud 
rinnapiimast

Toksilised vetikatele, 

loomhõljumile (daphnia), 
kaladele, imetajatele, 

inimesele

• võivad olla surmavad
• võivad põhjustada 

vähkkasvajaid
• võivad kahjustada loodet

• võivad kahjustada 

viljakust
• võivad põhjustada 

geneetilisi kahjustusi
• võivad kahjustada 

närvisüsteemi

• võivad kahjustada 
siseorganite tööd

• võivad põhjustada 
arenguhäireid

Sisesekretsioonisüste

emi kahjustajad
• võivad põhjustada 

eluslooduses 

feminisatsiooni või 
maskulinisatsiooni

• võivad kahjustada 
inimese 

immuunsüsteemi
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Mida need kriteeriumid tähendavad – püsivus? 

• Biolagundatavus tähendab seda, et organismid, näiteks 
mullas ja pinnavees elavad bakterid, saavad ainet 
lagundada.  

– kergesti biolagundatav aine: teatud mikroorganismidega 
kokkupuutel biolagundatakse 28 päevaga üle 60% ainest; 
lahustunud orgaanilise süsiniku kadumise 
mõõtmisandmed näitavad, et lagundatakse üle 70%. 
Eeldatakse, et piisava hapnikusisaldusega veekeskkonnas 
lagundatakse need ained kiiresti (mineralisatsioon). 

– loomupärane biolagundatavus: aine biolagundatakse 28 
päevaga üle 20% ja alla 70%. 

• Poolestusaeg (t0,5) on aeg, mis kulub aine kontsentratsiooni 
vähendamiseks algtasemest poole võrra 
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Mida need kriteeriumid tähendavad - bioakumulatsioon? 

• BCF – biokontsentratsiooni teguri abil kirjeldatakse kemikaalide ladestumist 
organismides, peamiselt saastatud keskkonnas elavates veeorganismides. 
BCF on organismis ja seda ümbritsevas vees lahustunud kemikaali 
kontsentratsioonide suhe:  

– BCF = kontsentratsioon organismis / kontsentratsioon keskkonnas  

• Jaotustegur (oktanool/vesi, Kow) on oktanoolis ja vees lahustunud kemikaali 
kontsentratsioonide suhe:  

– Kow = kontsentratsioon oktanooli faasis / kontsentratsioon vee faasis 

– Kow näitab kemikaali soodumust (eelistust) jaotumisel orgaanilise faasi 
(näiteks kala, muld) ja veefaasi vahel; Kow  väärtused jäävad vahemikku 3-
107, kasutatakse ka log Kow  

– Madala Kow väärtusega (näiteks alla 10) kemikaalid: hea lahustuvus vees 
ning madalad absorptsiooni- (pinnases/setetes) ja biokontsentratsiooni-
tegurite (veeorganismides) väärtused  

– Kõrge Kow väärtusega (näiteks üle 100) kemikaalid: vähene vees 
lahustuvus, kõrged adsorptsiooni- (pinnases/setetes) ja 
biokontsentratsiooniteguri väärtused 
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Mida need kriteeriumid tähendavad - toksiline? 
• NOEC – täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon on 

suurim kontsentratsioon, mille puhul ainega kokkupuutuvates 
organismides ei täheldata mingeid statistiliselt olulisi toimeid 
(muutusi funktsioneerimisvõimes, kasvus, arengus ega elueas) 
võrreldes samade liikide ja tüvedega samades tingimustes, kus 
toimub kokkupuude 

• L(E)C50 – surmava (toime) kontsentratsiooni korral 50% 
katseorganismidest sureb või saab mõnel muul viisil tõsiselt 
kahjustada  

– Seda suurust kasutatakse enamasti juhul, kui loom puutub 
kemikaaliga kokku sissehingamisel. Kui kokkupuude 
tuleneb allaneelamisest, kokkupuutest nahaga või 
süstimisest, kasutatakse üldiselt suurust LD50 (surmav 
doos) 
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Näiteid ainete ohtlikkusest 

Aine nimetus  

Kriteeriumid 

Kloroalkaanid C10–13 4-nonüülfenool Fenool 

BCF 7273 l/kg  

(mageveekalad) 

1213 l/kg 

(arvutuslik) 

17,5 l/kg 

Log Kow ~ 6 (4,4–8,7) 4,48 1,47 

Lahustuvus vees < 0,5 mg/l ~ 6 mg/l (+20 oC) 84 g/l (+20 oC) 

NOEC 10–60 µg/l kala 

5 µg/l Daphnia 

3,9 µg/l Andmed puuduvad 

LC50 (mg/l) 0,04 – 10 000 kala  

0,01–10 Daphnia 

0,128 kala  

toime sisesekretsiooni-

süsteemile 

0,085 Daphnia  

(madalaimad  väärtused) 

5–50 kala 

4,3–20 Daphnia 

Kergesti biolagundatav Ei Ei Jah 

Loomupärane 

biolagundatavus 

Ei  

(16%) 

Tõenäoliselt – 

(ei ole asjakohane) 

Poolestusaeg (või 

DT50) 

~ 1630 vees,  

450 meresetetes 

150 vees  

(k = 0,0023 p-1)  

300 pinnases 

kbio vees 0,05 p-1 

kbio setetes 0,01 p-1 

kbio pinnases 0,1 p-1 

Klassifikatsioon N: R50–53 

Xn: 3. kat. kantserogeen; 

R40 

Xn: R22 

C: R34 

N: R50–53 

(sisesekretsioonisüsteem

i kahjustaja) 

T: R23/24/25 

C: R34 

Xn: 48/20/21/22 

3. kat. mutageen; R68 
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Endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid 
(Endocrine Disrupting Chemicals, EDC) 

• EDCd on kemikaalid, mis 
häirivad hormoonsüsteemi, 
käitudes nagu endogeensed 
hormoonid 

• See võib kahjustada inimeste 
ja loomade tervist:  

• madal sünnikaal 

• sünnidefektid  

• mõju intellektuaalsele   
arengule 

• sigivusvõime 

kahjustamine 

(sperma kvaliteedi  

langus) 
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EDCd: kust me neid leida võime  

 
 
 
  

Keemiline aine Kasutamine toodetes 

Bisfenool A (BPA) Tooted, mis on tehtud plastist (lutipudelid, lutid, närimisrõngad, 

toidupakendid); toidupurkide sisemine vooderdus; mikrolaineahju nõud; 

arvutid, mobiiltelefonid; CDd; termopaber; taastoodetud paberist köögi- ja 

WC-paber; meditsiiniseadmed; hambaplommid; silmaläätsed; liimid, lakid  

Ftalaadid (DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP, 

DIBP, DEP, DHP, DCHP, DNOP) 

Polüvinüülkloriid (PVC) plast; autoosad; ehitusmaterjalid; vinüülist põranda-

kattematerjalid; mööbel;  kastmisvoolikud; kosmeetika, parfüümid ja 

küünelakid; jalanõud, välis- ja vihmariided; täispuhutavad tooted; meditsiini-

seadmed; printimistindid; spordivahendid; mänguasjad; traadid ja kaablid     

Nonüülfenoolid (nonüülfenool, p-

nonüülfenool, 4-nonüülfenool, 

hargahelaga) 

Leidub tekstiilides ja rõivastes tootmisprotsesside jääkide/saasteainetena; 

toidupakendid; mänguasjad; põrandakattematerjalid; desinfitseerivad ained;  

läbipaistev PVC kile; pestitsiidid; seinavärvid   

Oktüülfenoolid (4-oktüülfenool, 4-

tert-oktüülfenool) 

Laboritooted; tekstiilid; rehvid; elektrilised isoleermaterjalid; lakid; 

printimistindid; vee baasil värvid; tekstiilitarvikud 

Parabeenid (propüülparabeen; 

butüülparabeen ) 

Hügieenitooted; kosmeetika; ravimid; toit; tubakas; kingaviks  

  

Bensofenoon-3 (oksübensoon); 3-

bensülideen kamper ; 4-metüül-

bensülideen kamper ; 4,4-dihüdoksü-

bensofenoon; etüülheksüül-

metoksütsinnamaat 

Päikesekaitsetooted, ihupiimad, kreemid,  õlid (UV-filtrid) 

Broomitud leegiaeglustid  

(bromodifenüüleetrid: penta-, okta- ja 

deka-BDEd) 

Elektroonikaseadmed; telerite  plastkatted,  vaibad; padjad; polstrid; 

köögiseadmed; tekstiilid  
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Prioriteetne aine 

veekeskkonnale 

ohtlik aine, mille vee-

keskkonda juhtimine 

on piiratud nende 

ainete veekeskkonda 

juhtimise 

vähendamise 

eesmärgil 

Prioriteetne ohtlik 

aine 

veekeskkonnale ohtlik 

aine, mille 

veekeskkonda 

juhtimine on keelatud 

või piiratud nende 

ainete veekeskkonda 

juhtimise lõpetamise 

või järkjärgulise 

kõrvaldamise eesmärgil 

Teatavad muud 

saasteained  

veekeskkonnale ohtlik 

aine, mille  

veekeskkonda 

juhtimine on piiratud  

nende ainete 

veekeskkonda juhtimise 

vähendamise eesmärgil 

Vesikonnaspetsiifiline 

saasteaine  

veekeskkonnale ohtlik ja 

Eesti tööstusele omane 

aine, mis põhjustab 

saastatust  

  

33 ainet  

(lisanduvad 12 

ainet) 

 

13 ainet 

(21 ainet) 

 

Täpset globaalsel turul olevate kemikaalide arvu ei ole teada, 
kuid Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH eelregistreerimise 

nõude kohaselt on eelregistreeritud 143 835 keemilist ainet. 
See on arvatav globaalses kaubanduses olevate kemikaalide 

ligikaudne arv  

Veekeskkonnale ohtlikud ained 
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Prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained 
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Prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained (jätk) 
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Prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained (jätk) 
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Vesikonnaspetsiifilised saasteained 
Nr  Aine nimetus  CAS 

number1  

1  Akrüülamiid  79-06-1  

2  Arseen ja selle ühendid  7440-38-2  

3  Baarium ja selle ühendid 7440-39-3  

4  Dimetüülnaftaleen –  

5  Fluoriidid    

6  Kahealuselised fenoolid –  

7  Ksüleenid2  –  

8  Naftasaadused (C10–C40 süsivesinikud) –  

9  Polükloreeritud bifenüülid (PCB) 1336-36-3  

10  Tina ja selle ühendid 7440-31-5  

11  Tolueen  108-88-3  

12  Tsink ja selle ühendid 7440-66-6  

13  Tsüaniid (üld)  57-12-5  

14  Vask ja selle ühendid 7440-50-8  

15  Ühealuselised fenoolid –  

16  Üldkroom 7440-47-3  
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Teatavad muud saasteained  
(ei ole prioriteetsed ained, kuid neile on kehtestatud 

keskkonna kvaliteedi piirväärtused) 

Nr Aine CAS number 

1 süsiniktetrakloriid 56-23-5 

2 tsüklodieenpestitsiidid: 

aldriin 

dieldriin 

endriin 

isodriin 

  

309-00-2 

60-57-1 

72-20-8 

465-73-6 

3 DDT kokku 

para-para-DDT 

Ei kohaldata 

50-29-3 

4 tetrakloroetüleen 127-18-4 

5 trikloroetüleen 79-01-6 
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Alküülfenoolid 
 

 Nonüülfenoolid – prioriteetne ohtlik aine 
Nonüülfenool (CASi nr 25154-52–3, ELi nr 246–672-0), sealhulgas isomeerid 4-nonüülfenool (CASi nr 
104–40-5, ELi nr 203–199-4) ja 4-nonüülfenool (hargnenud) (CASi nr 84852-15–3, ELi nr 284–325-5) 

 Oktüülfenoolid – prioriteetne aine 
Oktüülfenool (CASi nr 1806-26–4, ELi nr 217–302-5), sealhulgas isomeer 4-(1,1’,3,3’-tetrametüül-
butüül)-fenool (CASi nr 140–66-9, ELi nr 205–426-2) 
 

• Sünteetilised kemikaalid, mida kasutatakse põhiliselt alküülfenooletoksülaatide  
tootmiseks 

• Neid on kasutatud üle 50 aasta ning enne Euroopa Liidus kehtestatud piiranguid 
kasutati nonüülfenooletoksülaate laialdaselt tööstuslikes ja kodumajapidamise 
puhastusvahendites, tekstiilitööstuses ja naha töötlemisel, värvides, määrdeainetes, 
pestitsiidides, juuksevärvides, kosmeetika- ja hügieenikaupades, eriti 
juuksehooldusvahendites 

• Alküülfenooletoksülaatide lagunemine reoveepuhastites toodab tunduvalt püsivamaid 
ja mürgisemaid alküülfenoole nagu nonüülfenoolid ja oktüülfenoolid 

• Alküülfenoolid on mõõdukalt püsivad, imenduvad rasvkoesse ja võivad 
biokontsentreeruda vee-elustikus 

•  Alküülfenoole ja alküülfenooletoksülaate on leitud reostunud vees elavatest kaladest 
ja selgrootutest  
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Ftalaadid 

Di(2-etüül-heksüül)ftalaat (DEHP) –  

prioriteetne ohtlik aine 
 

• Ftalaadid on sünteetilised naftast valmistatud kemikaalid, mis on 
kõige levinumad plastifikaatorid maailmas. 

• kasutatakse polüvinüülkloriidi (PVC) pehmeks ja painduvaks 
muutmiseks 

• ftalaadid on kasutusel olnud juba ligikaudu 50 aastat 

• neid leidub mänguasjades, toidupakendites, põranda-  ja 
seinakattematerjalides, määrdeainetes, liimides, 
puhastusvahendites, küüne- ja juukselakkides,  šampoonides jne. 

• Ftalaadid on tuntud kui hormonaalsüsteemi talitust kahjustavad 
ained, nad võivad põhjustada sünnidefekte  
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Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) 

  benso(a)püreen (CASi nr 50–32-8, ELi nr 200–028-5), benso(b)-
fluoranteen (CASi nr 205–99-2, ELi nr 205–911-9), benso(g,h,i)perüleen 
(CASi nr 191–24-2, ELi nr 205–883-8), benso(k)fluoranteen (CASi nr 
207–08-9, ELi nr 205–916-6), indeno(1,2,3-cd)püreen (CASi nr 193–39-
5, ELi nr 205–893-2), antratseen, fluoranteen ja naftaleen - 

prioriteetsed ohtlikud ained 

• PAH ühendeid nagu püreen, benso(a)püreen ja naftaleen, leidub 
mittetäielikult põlenud puidu, bensiini, kivisöe ja õli 
jääkproduktides; seetõttu on polüaromaatseid süsivesinikke 
sagedasti leitud tööstuspiirkondade pinnastes 

• PAH ühendeid sisaldub puu ja kivisöe tõrvas ning 
puidukaitsevahendites 

• omadustelt on polüaromaatsed süsivesinikud vees küllaltki 
halvasti lahustuvad, väikese reageerimisvõimega, vähelenduvad 

• Põhjustavad vähkkasvajaid 
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Tinaorgaanilised ühendid  

  tributüültina ühendid, sealhulgas tributüültina-katioon (CASi nr 
36643-28–4) - prioriteetne ohtlik aine 

 sünteetilised kemikaalid, mis põhinevad tinaga kombineeritud süsivesinike 
struktuuril 

 kasutatakse laialdaselt polüvinüülkloriidi (PVC) stabilisaatorina, 
kattumisvastase biotsiidina, biotsiidina põllumajanduses ning katalüsaatorina 
polüuretaanide ja silikoonide tootmisel 

 kõige tuntum tinaorgaaniline ühend on tributüültina (TBT), mis on ka kõige 
mürgisem 

 varasemalt on kasutatud  biotsiidsete omaduste poolest tuntud tributüültina 
laevakerede katmiseks mõeldud värvides, et takistada organismide kasvu 
laeva kerel ja vältida kütusekulu suurenemist. Laialdane kasutamine 
veesõidukite kerevärvides viis selleni, et tributüültina (ning selle 
lagusaadused mono- ja dibutüültina) on globaalselt levinud mere- ja 
mageveekeskkonnas – vees, setetes ja elusorganismides 
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Aastatel 2010 – 2012 Eestis tehtud uuringud 
Projektid: 
  BaltActHaz (Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres ), 

http://baltacthaz.bef.ee/ 

 Veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemused Eestis, 2011 (veekeskkonnale 
ohtlike ainete esinemine 8 reoveepuhasti väljalaskudes) 

 Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate analüüs 

 COHIBA (Ohtlike ainete ohjamine Läänemere regioonis), http://www.cohiba-
project.net/  

 Report of the Estonian results of COHIBA WP3 study, 2011 (veekeskkonnale ohtlike 
ainete esinemine 5 reoveepuhasti väljalaskudes) 

 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus uuringud 
 Direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks uuringu korraldamine prioriteetsete ainete 

sisalduse määramiseks vees, vee elustikus ning põhjasetetes, 2011  

 Euroopa Liidu prioriteetsete ainete nimekirja potentsiaalsete uute ainete esinemise 
uuring Eesti pinnaveekogudes II. Lõpparuanne, 2012.  
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Proovivõtukohad, maatriksid, laborid  
Reoveepuhastid: 
COHIBA projektis: 4 (Järve Biopuhastus, Narva, Keila, Loksa)  
BaltActHaz projektis: 8 (Tallinn, Järve Biopuhastus, Narva, Pärnu,  

    Kuressaare, Haapsalu, Keila, Tartu) 
 
Proovid võeti: heitvesi, heitveesete 
 
Ajakava:  
COHIBA – iga kahe kuu tagant mai 2009 – august 2010 (setet võeti ainult 

2-st) 
BaltActHaz -  kaks korda kõigist reoveepuhastitest (20.04 – 03.05.2010 &  
         13.09 -14.09. 2010)  
Laborid: 
COHIBA- kasutati projekti partnerite laboreid (SYKE jne) 
BaltActHaz - kasutati välismaa akrediteeritud laborit: 
           GALAB Laboratories GmbH, Saksamaa 
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse labor: määras raskmetalle, VOCid, 

osa fenoole, benseen, endosulfaan 
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  Reoveepuhastite väljalasud (proovivõtt 2010 a):  
sisaldasid kõrgetes kogustes raskmetalle,  ühealuselisi 
fenoole, alküülfenoole ja nende etoksülaate, tinaorgaanikat 
ja ftalaate 

 Tallinna, Keila, Kohtla-Järve RP - kõrged As, Pb, Ni, Cr, Cu, Zn sisaldused  

 Kohtla-Järve, Keila, Tallinna, Narva RP - kõrged 1-alusel. fenoolide 
sisaldused 

 Keila RP - väga saastunud selliste alküülfenoolide ja nende etoksülaatidega 
nagu 4-tert-oktüülfenool, 4-tert-butüülfenool, iso-nonüülfenool-
monoetoksülaat, 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaat ja 4-t-oktüülfenool- 
dietüületoksülaat 

 Tallinna ja Kuresaare RP: 4-tert-oktüülfenool, 4-tert-butüülfenool 

 Keila RP - monobutüültina 8,3 ng/l 

 Haapsalu ja Keila RP - diisobutüülftalaat 0,70 µg/l,  di(2-etüülheksüül)-
ftalaat – 0,22 µg/l ; Narva, Kuressaare ja Tartu reoveepuhastite heitvesi – 
diisobutüülftalaat – 0,14 µg/l, di(2-etüülheksüül)ftalaat – 0,32 µg/l, 
diisononüülftalaat – 1,10 µg/l 

 

 
  

 

Tulemused: heitvesi - reoveepuhastid 
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  Reoveesetetest (proovivõtt 2010 a) leiti väga kõrgeid 
raskmetallide, tinaorgaaniliste ühendite, ühe- ja 
kahealuseliste fenoolide, alküülfenoolide ja nende 
etoksülaatide ning ftalaatide sisaldusi 

 kõrge  kroomi kontsentratsioon Keila ja Narva RP reoveesetetes  

 enamiku RP reoveesetetest leiti kõrgeid  tributüültina, dibutüültina, 
monobutüültina, monooktüültina ja dioktüültina koguseid 

 Tallinna RP: kõrgetes kogustes iso-nonüülfenooli, iso-nonüülfenool-
monoetoksülaati, 4-tert-oktüülfenooli 

 Kohtla-Järve ja Keila RP: kõrge ühe- ja kahealuseliste fenoolide kontsentr.   

 Keila ja Narva RP reoveesetted - kõrge pentaklorofenooli sisaldus 

 Ftalaatidest oli kõige kõrgem di(2-etüülheksüül)ftalaadi sisaldus, mida leiti 
kõikide RP reoveesetetest kõrgetes kontsentratsioonides 

 Reoveesetetest leiti ka polübroomitud difenüüleetreid (PBDE-209) ja 
tetrabromobisfenool A-d 

 

 
  

 

 Tulemused: reoveesete (reoveepuhastid)  
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  Reoveepuhastite väljalasud sisaldasid lisaks BaltActHaz 
projektis leitud ainetele veel: 

Heitvesi  

Bisfenool A: kuni 5,79 μg/l  
Perfluoroühendid: PFOA: 1,03 – 13,6 ng/l  

Heksabromotsüklododekaan (HBCDD): kuni 2,51 ng/l 

Reoveesete 

Kloroalkaanid: 

C14-17 kloroalkaanid, MCCP: kuni 606 g/kg k.a. 

Heksabromotsüklododekaan (HBCDD): kuni 10.4 μg/kg  

 

                 Tulemused: reoveepuhastid 
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus uuringud - 2011 
Vee- ja põhjasette proove võeti kahel korral augustis ja oktoobris järgmistest suublatest: Järve 
Biopuhastus suubla piirkonnas, Tartu reoveepuhasti suubla piirkonnas, Haapsalu reoveepuhasti suubla 
piirkonnas, Pärnu reoveepuhasti suubla piirkonnas, Kuressaare reoveepuhasti suubla piirkonnas, 
Tallinna reoveepuhasti suubla piirkonnas 

ning ühel korral järgmistest suublatest: Keila jõest Keila linnas (allpool reoveepuhasti väljalasku), Narva 
jõest reoveepuhasti suubla piirkonnas 

Suubla piirkondade pinnavesi sisaldas: 

PBDEd - Tartu ja Kuressaare RVP suubla (üle keskkonna kvaliteedi piirväärtuste) 

DEHP – Keila, Järve Biopuhastus, Haapsalu, Pärnu, Tallinna RVP 

Raskmetallid – enamike RVPde puhul 

Suubla piirkondade põhjasetted sisaldasid: 

PAHid – enamike RVPde puhul 

PBDEd – Keila, Tartu RVP 

DEHP - Keila, Tartu, Kuressaare RVP 

Triklorobenseenid – Narva, Järve Biopuhastus, Tartu,  Haapsalu, Pärnu, Kuressaare 

Tributüültina - enamike RVPde puhul 

Raskmetallid – enamike RVPde puhul 
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus uuringud - 2012 
Vee- ja põhjasette proove võeti samade (2011 a uuring) RVPde suublatest 
 

Suubla piirkondade pinnavesi sisaldas: 

Ühealuselised fenoolid – enamike RVPde puhul 

Diklofenak – Tartu RVP 

Raskmetallid – enamike RVPde puhul 

PBDEd – Tartu, Narva RVP  
 

Suubla piirkondade põhjasetted sisaldasid: 

Ibuprofeen – Keila, Narva, Tallinna, Pärnu, Tartu RVP 

Ühealuselised fenoolid – enamike RVPde puhul 

Nonüülfenool – Keila RVP 

Tinaorgaanilised ühendid – Narva, Haapsalu, Pärnu, Tartu RVP 

                  DEHP – Pärnu RVP 

                  PAHid – enamike RVPde puhul 

                  Raskmetallid – enamike RVPde puhul 
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Reoveepuhastite heitvesi:  

• Raskmetallide kõrged kontsentratsioonid 

• Ühealuselised fenoolid 

• Alküülfenoolid ja nende etoksülaadid 

• Tinaorgaanilised ühendid 

Reoveepuhastite reoveesete:  

• Raskmetallide kõrged kontsentratsioonid 

• Kõrged ühe- ja kahealuseliste fenoolide kontsentratsioonid (fenool, p- 
ja m-kresool, 2,5-dimetüülresortsiin) 

• Alküülfenoolid ja nende etoksülaadid (4-tert-oktüülfenool, 4-tert-
butüülfenool) 

• Tinaorgaanilised ühendid 

• Kõrged ftalaatide sisaldused (DEHP, diisononüülftalaat, 
dibutüülftalaat) 

 
Kokkuvõtteks - uuringute tulemused: 

enamlevinud ohtlikud ained 
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Tänan tähelepanu eest ! 

Balti Keskkonnafoorum 
Tel: +372 6 597 028 
Fax: + 372 6 597 027 
E-mail: heli.nommsalu@bef.ee 
    www.bef.ee 

mailto:heli.nommsalu@bef.ee
http://www.bef.ee/

